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Voorwoord van de voorzitter 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Christelijk Sociaal Congres 2019. 

Een jaar waarin we als bestuur samen met de aangesloten organisaties vormgegeven 

hebben aan de verdere ontwikkeling van het Christelijk-Sociaal Gedachtengoed. 

Dit hebben we gedaan tijdens het voorjaarsdebat met Ellen van Stichel over “Samen leven 

maakt nog geen samenleving” en tijdens het najaarsdebat georganiseerd door KRO/NCRV 

en EO over stervenskunst en natuurlijk tijdens het jaarlijkse congres in augustus met als 

thema: ”Verbondenheid met wie ben jij WIJ?” 

Stuk voor stuk inspirerende bijeenkomsten die ons gevoed en geïnspireerd hebben. 

Maar ook de vergaderingen van het bestuur en die van Raad van Toezicht boden ons de 

gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over het Christelijk Sociaal 

gedachtengoed en vooral wat bindt ons daarin.  

 

Ook dit jaar heeft het CSC bestuur een aantal wijzigingen ondergaan. 

Zo hebben Eppy Boschma (VNO/NCW), Thijs Tromp (Reliëf), Willem-Jelle Berg (CNV) en Dick 

den Bakker (Verus) om uiteenlopende redenen afscheid genomen. Voor hen zijn in het 

bestuur resp. benoemd Linda van Beek(VNO/NCW), Henk Prins (Reliëf), Anneke 

Westerlaken (CNV) en Mark Buck (Verus). 

 

Tot slot 

Iedereen heeft zelf en binnen de eigen organisaties een bijdrage geleverd aan de invulling 

van het christelijk sociaal gedachtengoed door de wijze waarop we in de samenleving en in 

ons werk staan. Deze traditie moeten we vasthouden, doorzetten en verder vormgeven. Dat 

kunnen we niet alleen. Dat zullen we met elkaar moeten doen.  

Het CSC bestuur zal zich daar voor blijven inzetten. 

 

Josine Westerbeek-Huitink 
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Voorzitter Stichting Christelijk Sociaal Congres 

 

1. Christelijk Sociaal Congres 

Het Christelijk Sociaal Congres is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en 

mensen die zich inzetten voor een goede samenleving vanuit christelijke inspiratie. 

 

De stichting wil bijdragen aan de vitaliteit van de christelijk-sociale beweging en wil het 

christelijk-sociaal gedachtegoed verbinden met actuele sociale kwesties. De stichting wil 

de aangesloten organisaties toerusten om aan het werk te zijn en te blijven met de 

idealen van de christelijk-sociale beweging. Het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor 

bezinning, bemoediging, en inspiratie voor allen die tot de christelijk-sociale beweging 

behoren en zich betrokken weten. Bovendien is het congres een instrument om via de 

media een veel breder publiek te bereiken. 

 

2. Congres 28 en 29 augustus 2019: “Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?” 

 

 

 

 

Wie zich wil inzetten voor verbondenheid, een centraal christelijk-sociale waarde, moet 

weten wat er in de samenleving aan de hand is. Tijdens dit congres zijn we op zoek 

gegaan naar de duiding van wat er in de samenleving plaatsvindt. We zijn verder opzoek 

gegaan naar inspiratie om een bijdrage te leveren aan onderlinge verbondenheid en 

solidariteit. 

Onder leiding van Ruth Peetoom als dagvoorzitter hebben we een inspirerend congres 

gehouden.  
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Vele onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

- Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU 

Amsterdam sprak over de verbondenheid van mens, markt en maatschappij. 

- Renée van Riessen dichter, docent en godsdienstfilosofe PThU Groningen en 

bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit van Leiden gaf een lezing 

over de blijvende kracht van relaties. 

- Pauline Seebregts vertolkte een theatervoorstelling 

- Via dilemma tafels spraken de deelnemers over verbondenheid bij het oplossen van 

persoonlijke of zakelijke dilemma’s. 

- Twee workshops volgden in de avond.  

“Verbindend Communiceren” door Hester Macrander en Dionne Verbeet 

“Taizé: zingen met je ziel” o.l.v. Hannah Hoogland 

- De dag werd, evenals vorig jaar, afgesloten met een pubquiz 

- De tweede dag werd gestart met een dienst door aartsbisschop van de Oudkatholieke 

Kerk, Joris Vercammen met zang van het gelegenheidskoor met Taizé liederen. 

- Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter en ondernemer Ab Bergwerff, MKB 

Nederland gingen samen in op “verbondenheid en arbeidsverhoudingen” vanuit resp. 

werknemers- en werkgeversperspectief. 

- Haroon Sheikh, senior wetenschapper bij de WRR en filosoof aan de VU in 

Amsterdam hield een lezing over “Digitalisering en Verbondenheid”.   

- VWS minister Hugo de Jonge sloot het congres af met een lezing over 

“Verbondenheid en Samenleving”. 

Tussendoor werden we verrast met korte intermezzo’s van Anarchien Heemstra. 

Aan het einde van de eerste dag vond de lancering van “het Goede Leven” plaats .  

www.hetgoedeleven.nl. 

Een internet platform voor bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting vanuit christelijk-

sociale waarden.  

 

Alles overziende en de geluiden van de deelnemers horende kunnen we terugkijken op een 

geslaagd congres. 

 

De congrescommissie bestond in 2019 uit Annemarie Hinten (Radboud Universiteit, CSC 

bestuur), Thijs Tromp (Reliëf, CSC bestuur), Jan Hoogland (VU), Wim Oolbekkink (SBI), Danny 

Smit (CDJA), Emma van der Heijden (CDJA), Jacomijn van der Kooij (Verus), Ruben van der 

Ploeg (CNV), Mandy Jacobs (secretaris CSC) 

 

3. Voorjaarsdebat 

 

Het voorjaarsdebat wordt sinds vele jaren gehouden aansluitend op de Raad van Toezicht 

vergadering in april. Dit jaar werd het voorjaarsberaad gehouden op  11 april met dank voor 

de medeorganisatie aan Peter Broeders. 

http://www.hetgoedeleven.nl/
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De lezing met als thema: “Samen leven maakt nog geen samenleving” werd verzorgd door 

Ellen van Stichel. Zij studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie aan de Faculteit 

Theologie van de Katholieke Universiteit Leuven. 

 

Na een interessante inleiding volgde er een levendige discussie. 

 

 
 

4. Najaarsberaad 

 

Sinds een paar jaar wordt in oktober/november het najaarsberaad georganiseerd door twee 

of meerdere aangesloten organisaties. KRO/NCRV en EO organiseerden op 28 het 

najaarsberaad rondom het thema  “Stervenskunst”. Een prachtig interactief programma 

met als speciale gast Ineke Koedam expert in levenseinde-ervaringen en mede-

initiatiefnemer van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.  Ineke Koedam, Leo Feijen KRO-

NCRV presentator van Het Geloofsgesprek en pastor - en Arjan Lock - directeur EO en 

presentator Ik mis je - deelden hun ervaringen met gesprekken en filmpjes over het 

sterven.  

De aanwezigen spraken van een zeer inspirerende en waardevolle bijeenkomst. 

 

 
Ineke Koedam 

 

5. Lezing Luigino Bruni 

Aan het eind van het jaar werd er nog een extra bijeenkomst georganiseerd door SBI en de 

Thomas Moore Stichting. Dit in het kader van hun project dat mede gefinancierd werd uit 

het ontwikkelfonds van het CSC. 

Iedereen die geïnteresseerd was kon deze bijeenkomst bijwonen. 
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Luigino Bruni is een Italiaanse econoom en schrijver en studeerde economie aan de 

Universiteit van Ancona en van Florence.  

Uiteindelijk gaf hij voor een select gezelschap van zo’n 20 belangstellende een lezing over de 

“Gratuïteit als vergeten kracht in de economie”. Van zijn lezing zijn video opnames gemaakt 

zodat zijn lezing onder een breder publiek verspreid kon worden. 

 

6. Aangesloten organisaties 

De stichting is een netwerk van een groot aantal verschillende maatschappelijke 

organisaties die zich tot de christelijk-sociale beweging rekenen. Deze organisaties dragen 

inhoudelijk, bestuurlijk en financieel bij aan de Stichting Christelijk-Sociaal Congres. In 2019 

zijn een aantal nieuwe organisaties aangesloten bij het CSC. Het betreft: Het Friesch 

Dagblad en Christian Artist. Helaas zijn er ook een aantal organisaties die besloten hebben 

zich niet meer aan te sluiten. Dit zijn ICCO en Stichting Christelijk Sociaal Netwerk 

Rotterdam. Het bestuur heeft bij monde van de voorzitter contact gezocht met beide 

laatste organisaties. Stichting Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam heeft zichzelf 

opgeheven. ICCO heeft in het kader van bezuinigingen besloten zich niet meer aan te sluiten 

bij het CSC. 

Zie bijlage 1 voor de lijst met aangesloten organisaties.   

 

7. Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en 

op de algemene gang van zaken in het CSC. De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 

tweemaal met het bestuur. Reguliere agendapunten als congres, jaarverslag en financiën 

stonden op de agenda alsmede het benoemen van nieuwe leden voor het bestuur en de 

aansluiting van nieuwe organisaties. De RvT vergadert onder voorzitterschap van Henriëtte 

Hulsebosch. Haar eerste termijn van 2 jaar loopt af in het voorjaar van 2020. In de Raad van 

Toezichtvergadering van 28 nov 2019 heeft zij aangegeven graag nog een keer voor twee 

jaar beschikbaar te zijn.  

In 2018 is afgesproken dat het huidige governancemodel van een Stichting met een RvT zal 

worden geëvalueerd in 2021.  

  

8. Bestuur 

De voorzitter van het CSC wordt in functie benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht heeft op 11 april 2017 unaniem besloten de termijn van Josine Westerbeek als 

voorzitter te verlengen. Haar termijn eindigt derhalve in april 2021. 

Alle overige bestuursleden worden benoemd uit het midden van de aangesloten 

organisaties door de Raad van Toezicht op voordracht van het bestuur.   
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Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer in formele setting. Daarnaast is er via mail en 

telefoon overleg gevoerd indien daar aanleiding toe was. 

 Vergaderonderwerpen waren onder meer:  

- Voorbereiding congres 2019 door de congrescommissie  

- Begroting 2020, congresbegroting en jaarverslag en jaarcijfers 2019. 

- CSC Ontwikkelfonds 

Het bestuur gaf invulling aan het besluit om van 2018-2027 een subsidie van ca. € 

6000 per jaar te verstrekken aan projecten vanuit twee of meer aangesloten 

organisaties, die een bredere betekenis voor het CSC hebben (zie voor deze regeling 

de website). Voor 2019 werd subsidie toegekend aan SBI en de Stichting Thomas 

Moore voor het organiseren van een Lezing door Luigino Bruni. Deze aanvraag was in 

2018 ingediend maar is in overleg met het bestuur doorgeschoven naar 2019.  

- Samenwerking FNV 

Begin 2019 is de met het FNV samen georganiseerde armoede conferentie 

geëvalueerd. Het was een goede inhoudelijke bijeenkomst waarin niet alleen over 

armoede gesproken werd maar er ook mensen die in armoede leven aan het woord 

kwamen. De opkomst was groot en de deelnemers waardeerden de bijeenkomst in 

hoge mate. 

De evaluatie over de samenwerkingsovereenkomst met de FNV zou eind 2019 

plaatsvinden maar is doorgeschoven naar januari 2020 i.v.m. de stakingen in het 

onderwijs en de zorg waar de FNV acte de préséance moest geven. 

 

Afscheid bestuursleden 

Eind 2019 is om uiteenlopende redenen afscheid genomen van Eppy Boschma (VNO/NCW), 

Thijs Tromp (Reliëf), Willem-Jelle Berg (CNV) en Dick den Bakker (Verus) Voor hen zijn in het 

bestuur resp. benoemd Linda van Beek(VNO/NCW), Henk Prins (Reliëf), Anneke Westerlaken 

(CNV) en Mark Buck (Verus). 

 

Bestuursleden 

Josine Westerbeek-Huitink   Onafhankelijk voorzitter 

Willem Jelle Berg    CNV, penningmeester (Anneke Westerlaken) 

Eppy Boschma    VNO-NCW (Linda van Beek) 

Annemarie Hinten-Nooijen      Radboud Universiteit  

Jaap Jongejan   Stichting SBI  

Dick den Bakker    Verus (Mark Buck 

Thijs Tromp        Reliëf (Henk Prins) 

 

Secretaris  

Per 1-1-2019 heeft Mandy Jacobs het secretariaat van het CSC op zich genomen. 

Na een periode van wisselende krachten is het fijn weer een vaste secretaris te hebben. 

De voorzitter en de secretaris overleggen regelmatig zowel tijdens werkoverleggen als via de 

mail en telefoon. 
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9. Financiën 

De inkomsten van het CSC bedroegen in 2019 € 109.812  Voor het congres werd voor € 

7510. aan subsidie ontvangen, naast de deelnemersbijdragen van € 26.225 De subsidie werd 

toegezegd door het Dr. A. Kuyperfonds en Woudschoten. De contributie is in 2019 niet 

verhoogd.  

De totale CSC lasten bedroegen ruim €112.625 De grootste kostenpost was zoals begrijpelijk 

het congres, dat € 47.911 kostte. Door de ontvangen subsidies konden enkele bijzondere 

extra’s gerealiseerd worden zoals het CSC video congresverslag, en een aantrekkelijk lagere 

deelnemersbijdrage voor jongeren.  

Sinds het CSC-SBI convenant in 2015 betaalt de stichting CSC één lumpsum aan het SBI voor 

de volgende kosten: vergoeding van voorzitter en secretaris, kosten , waaronder 

vergaderingen van Bestuur en Raad van Toezicht, CSC-beraad en administratieve en 

secretariële werkzaamheden. In 2019 was de lumpsum €51.000.   

Voor de periode 2020-2023 is een nieuwe overeenkomst met het SBI gesloten. De lumpsum 

is daarin vastgesteld op €52.000. 

Het resultaat kwam daarmee op € - 2.813 (dat is inclusief project bijdrage) 

Het eigen vermogen bedroeg op 31-12-2019  € 182.644 

  

10. Relaties 

Het bestuur ontvangt geregeld uitnodigingen voor activiteiten van bij het CSC aangesloten 

organisaties. Waar en wanneer mogelijk geeft het bestuur met een delegatie acte de 

présence. CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink is vanuit haar functie lid van het bestuur 

van Stichting SBI Prinsjesdagontbijt. Ook neemt zij als adviseur deel aan het 

voorzittersoverleg van het VKMO. 

 

Het CSC onderhoudt een intensieve relatie met de Stichting SBI. Het SBI (Landgoed 

Zonheuvel) is het “huis” van het CSC en SBI Beheer levert diensten aan het CSC waaronder 

het secretariaat en de administratie. 

 

11. Het secretariaat 

Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door het SBI in de persoon van Marjan 

Philippi, onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het CSC.  

Mw. Adrie de Groot voert de financiële administratie.  

 

Het secretariaatsadres is:  

Stichting Christelijk-Sociaal Congres  

p/a SBI Formaat  

Postbus 69, 3940 AB Doorn.   

E-mail: info.csc@sbiformaat.nl    

Telefoon: 06 12 99 09 38 (Marjan Philippi)  
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Bijlage 1    
 

Overzicht van bij het CSC aangesloten organisaties en vertegenwoordigers in de Raad van 

Toezicht per 31 december 2019 

  

Raad van Toezicht:  

 

Adelbert Vereniging   dhr. Theo Schepens 

Algemene Onderwijsbond  dhr. Henk Willigenburg 

CGMV vakorganisatie   dhr. Niels Rook 

Christelijke Hogeschool Ede  dhr. Herman Oevermans 

Christelijk Sociaal Netwerk R’dam dhr. Leen La Rivière (opgezegd in 2019) 

Christian Artist   dhr. Leen La Rivière (aangemeld in 2019) 

CNV     dhr. Arend van Wijngaarden 

Cordaid    dhr. Kees Zevenbergen 

Evangelische Omroep   dhr. Arjan Lock 

Friesch Dagblad   mw. Ruth Peetoom (aangemeld in 2019) 

ICCO     dhr. Marinus Verweij (opgezegd in 2019) 

Hogeschool iPabo   dhr Rien Timmer 

Kansfonds    mw. Henriëtte Hulsebosch 

KASKI     dhr. Ton Bernts 

KBO PCOB    mw. Manon Vanderkaa 

KRO-NCRV    dhr. Leo Feijen 

Leger des Heils   dhr. Cornel Vader 

LVGS     dhr. Marnix Niemeijer 

LTO Nederland   dhr Vincent Triebert 

Maatschappij van Welstand  dhr. René vd Kieft 

Missie Nederland   dhr. Jan Wessels ???? 

Oikocredit Nederland   dhr. Eric Holterhues (opgezegd in 2019) 

Ouders van Waarde   dhr. Werner van Katwijk 

Passage    mw. Ada Houtman 

PAX     dhr. Jan Gruyters/Mw. Anna Timmerman 

Prot. Theol. Universiteit  dhr.Dominique Boer 

Radboud Universiteit   dhr. Jef vd Riet/dhr. Jurijn Timon de Vos 

Reliëf     dhr. Henk Prins 

RMU     dhr. Peter Schalk 

Socires     dhr Peter Broeders/vacature 

St. Exodus    mw. Marianne Luyer 

St. GIDSnetwerk   dhr. Stan Uyland 

St. Philadelphia Zorg   mw. Greet Prins/vacature 
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St. Present    dhr. Pieter Cnossen 

St. Rotterdam    dhr. Ron Rijnbende 

St. SBI     dhr Jan-Willem van den Braak 

St. ter bevordering Chr. Pers Trouw dhr. Siebren Miedema 

St. Thomas More   dhr Peter Broeders/vacature  

St. voor Christelijke filosofie  dhr. Ab Berger 

UnieNzv    dhr. Ron Rijnbende 

Universiteit van Tilburg  dhr. Erik Borgman 

Vereniging Prisma   dhr. Henk Jochemse/vacature 

Vereniging VU    dhr. Victor Maijer 

Verus     dhr. Berend Kamphuis 

VNO/NCW    mw. Guusje Dolsma 

YMCA     dhr. Robert Feith 

Youth for Christ   dhr. Bram Rebergen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


